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 لخص:ستالم

تناول البحث وصف الثمار فً شعر مملكة غرناطة، فً عصر بنً األحمر، وقد تضمن البحث مقدمة 

وخاتمة، أما المقدمة فقد تناول الباحث فٌها  ،وبٌان الحدٌث عن ثمرٌات غرناطة فً شعر بنً األحمر

التً تجمع بٌن السهول، والجبال، والمناخ الجٌد، والمناظر عن طبٌعة غرناطة الساحرة، الحدٌث 

بعد ذلك عن أنواع الفاكهة المذكورة عند شعراء غرناطة، وما وصفت به، من وجاء الحدٌث الجمٌلة، 

وجاءت  ر، أما المنهج المتبع فً البحث فهو الوصفً التحلٌلً.العنب والتٌن واألترج، وغٌرها من الثما

 الخاتمة تبٌن خالصة البحث واستنتاجاته.

 

 

 .غرناطة، الطبٌعة، الثمرٌات، بنً األحمراألندلس، : الكلمات االفتتاحٌة
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 مقدمة

بطبٌعة جغرافٌة ساحرة، تجمع بٌن السهول، والجبال، والمناخ الجٌد، والمناظر  األندلسٌة تتمٌز غرناطة

الجزء الجنوبً من األندلس، منحدرة »فً الجمٌلة، وٌرجع ذلك إلى الموقع الجغرافً المتمٌز، فهً تقع 

جنوًبا وراء نهر الوادي الكبٌر حتى ساحل البحر األبٌض المتوسط وبوغاز جبل طارق، بٌنما كانت 

ودها الشرقٌة تشمل والٌة مرسٌة، ممتدة شرًقا حتى البحر، كما وصلت الحدود الشمالٌة إلى والٌات حد

 . (1)«أشبٌلٌة وقرطبة وجٌان، والغربٌة إلى أرض الفرنتٌرة ووالٌة قادس

فمعظم األندلس فً اإلقلٌم الخامس، وجانب منها »وهً تتبع اإلقلٌم الرابع من أقالٌم الدنٌا السابعة، 

 .(2)«لرابع، كؤشبٌلٌة ومالقة وقرطبة وغرناطة والمرٌة ومرسٌةفً ا

 وقد أفاض لسان الدٌن ابن الخطٌب فً وصف غرناطة، وجبالها، وأنهارها، وأسوارها فقال:

وٌشتمل شكل هذه المدٌنة العظٌمة، وما ٌرجع إلٌها من أرباضها على جبال خمسة، وسهل فسٌح »

العمارة، ال ٌتخلله خراب وال بٌاض على حد ما، علٌه كور النخل، قد الساحة، بعٌد األقطار، متراكب 

ضم من النسم ما ال ٌحٌط به إال من كتب الحركات وأحصى األنفاس إلى الجسور المحكمة، والمساجد 

 العتٌقة، واألسواق المنتظمة.

ا من جهة الشرق، وٌجتمع بخارجها بوادي ًٌ شنجل اآلتً من  ٌشق البلد النهر الشهٌر المسمى بهدارة آت

قبلٌها، فٌشق الفحص األفٌح وال ٌزال ٌعظم مده بما ٌنضاف إلٌه من فضول السقً مواقع األنهار 

بأحوازها، إلى أن ٌمر بأشبٌلٌه وقد صار نٌالً عظٌما...، وٌحف بسور المدٌنة البساتٌن العرٌضة 

فات البٌض أثناء خضرائه المستخلصة، واألدواح الملتفة، فٌصٌر من ذلك خلف سٌاج تلوح نجوم الشر

 .(3)«فال تعري جهة من جهاته عن الجنات والكروم والبساتٌن

 

 :فً شعر بنً األحمر مملكة غرناطة ثمرٌاتـ المحور األول 

فً وصف الطبٌعة عند الرٌاض والربٌع والوورود واألزهوار فقوط، وإنموا تنواولوا  لم ٌقف شعراء غرناطة

بأشووكالها وألوانهووا وروائحهووا، حٌووث كانووت بالدهووم زاخوورة بالعنووب والتووٌن والتفوواح  ،أًٌضووا وصووف الثمووار

 والكمثرى والرمان والخوخ وغٌرها.

 كل ذلك كان مصدر وحً وإلهام لدى الشعراء الذٌن سحروا بألوانها، وتلمسوا نعومة ملمسها،

                                         
كناسة الدكان بعد انتقال السكان، حول العالقات السياسية بين مممكتي غرناطة والمغرب في القرن الثامن اليجري، الخطيب:  ابن الدين لسان (ٔ)

لمتأليف والنشر، دار الكاتب العربي لمطباعة والنشر، القاىرة، اليجري، تحقيق: محمد كمال شبانة، حسن محمود، المؤسسة المصرية العامة 
 .ٙٔص م، ٖٕٓٓ مصر،

 .ٕٖص  م،ٜٗٚٔ، مكتبة لبنان ،إحسان عباس، تحقيق: الروض المعطار في خبر األقطار: يعبد المنعم الحمير  (ٕ)

 مصر، القاىرة، السمفية، المطبعة الخطيب، الدين محب: تحقيق النصرية، الدولة في البدرية الممحة: الخطيب بن الدين لسان (ٖ)
 .٘ٔ، ٗٔص  م،ٜٕٜٔ
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واحً مملكة غرناطة واختصت كل ناحٌة من نوإن لم ٌكن بالقدر الذي أوحت به الرٌاض واألزهار، 

أبوالحجاج  مالقة بالتٌن الذي ٌضرب به المثل فً الحسن، وفٌه ٌقولبفاكهتها الخاصة، فقد اشتهر أهل 

  : (*)ٌوسف ابن الشٌخ

ا تٌِنـها  ٌَ  ٌنها ٌاتِ  الفلك ِمن أَجـلكَ   ***   َمـالقة ُحٌـٌَت 

  (1)ٌاتً نهى َما لَطبٌبً َعن حَ   َنَهى َطبٌبً َعنه فً ِعلتً  *** 

 .لدى الشاعر أضحت تلك الثمار ال غنى عنها بسبب حبه لها، فالثمار قد نهاه الطبٌب عن تناولها، لكن 

 إن مالقة كثٌرة الخٌرات والفواكه، حتى قال عنها المقري: 

الٌاقوتً ال نظٌرر  رأٌت العنب ٌباع فً أسواقها بحساب ثمانٌة أرطال بدرهم صغٌر ورمانها المرسً» 

 .(2)«وأما التٌن واللوز فٌجلبان منها ومن أحوازها إلى بالد المشرق والمغرب ،له فً الدنٌا

 وقد وصف الشعراء التٌن، فهذا أبوالطٌب الرندي ٌقول: 

 رِ نبَ من عَ وَ  سك  ن مِ مِ  رَ و  صُ     ***  رنظَ المَ  سنِ حَ  تٌن  بِ  الا أَهْ 

 رِ خبَ ـالمَ بِ  رِ نظَ ن المَ ى عَ لهَ أَ ***        هُ تَ قْ ا ذُ إذَ  ردِ البُ  زِ طرّ مُ 

 (3)رِ ك  ـوالسُ  مِ مسِ بالسِ  اهُ شَ حَ ***       هُ انَ حَ بي سُ ارِ ا البَ مَ نّ ؤَ كَ 

ٌشٌر الشاعر فً المقطع السابق إلى إعجابه بالتٌن، لما ٌمتلك من حسن المنظر وجمال النسق، فضالً عن 

الق العظٌم، لٌزٌد من الوصف مدخل إلى عالقته بالخحالوة مذاقه وطٌب رائحته، كما ٌتضح أًٌضا أن 

 جمال التٌن، ولٌرد هذه الروعة إلى صنعة الخالق سبحانه وتعالى.

                                         
 غالب بن اهلل عبد بن محمد بن يوسف الحجاج أبو الدعوة المجاب القدوة البموي،اإلمام محمد بن يوسف الحجاج أبو الشيخ ابن )*(

 شمس) مائة، انظر ترجمتو: الذىبي، وست أربع سنة سنة وثمانين خمس عن بمالقة الشيخ، ...، توفي بابن المعروف المالقي البموي
 .ٜٚٗم، ص ٕٔٓٓالرسالة، بيروت، لبنان،  مؤسسة ،ٖالنبالء، ط أعالم سير(: الذىبي عثمان بن أحمد بن محمد الدين

 م،ٜٛٙٔ لبنان، ، بيروت صادر، دار ،ٔج عباس، إحسان تحقيق الرطيب، األندلس غصن من الطيب نفح: التممساني المقري (1) 
 . ٔ٘ٔص

 .ٕ٘ٔ مصدر سابق، ص ،ٔج الرطيب، األندلس غصن من الطيب نفح: التممساني المقري (ٕ)
 . ٗٙٔص  م،ٕٓٔٓ اإلسكندرية، والنشر، لمطباعة الوفاء دار ،ٔط قارة، حياة: تحقيق ديوانو،: الرندي الطيب أبي (ٖ)

 واإلدراك، الذكاء شعل من شعمة،... جعفر أبا يكنى، فركون بابن المعروف القرشي، أحمد بن محمد بن أحمد بن سميمان بن أحمد )*(
 سبعة عام من اآلخر ربيع في: مولده المراتب، إلى وسما كفاية، أقرانو بذّ  نجيب، مدرك، نبيل، طالب الحداثة، عمى حميدة خالل ومجموع
 ،ٔج ،ٕط عنان، عبداهلل محمد: تحقيق غرناطة، أخبار في اإلحاطة: الخطيب ابن الدين لسان: ، انظر ترجمتو: وسبعمائة وأربعين
 المائة شعراء من باألندلس لقيناه من في الكامنة الكتيبة، ابن الخطيب: ٕٕٓ/ٔ م،ٖٜٚٔ مصر، القاىرة، الخانجي، مكتبة ،ٕحاشية
 .ٖ٘ٓم، صٖٜٛٔ، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، الثامنة
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 :(*)ابن فركونومن هذا القبٌل ٌقول  

 َتلى فوَق الّطَبقْ ـُتجْ     *** ـٌة ْحفـوصلَْتنً تُ 

ْنِج قْد    َمت علَى نَسقْ ـنظّ      *** من َبناِت الز 

 وَرقْ ـفُُرش  مَن ال     *** ـلى  فٌِه عَ أْجلَِسْت 

 َبقْ ـٌِن الحَ ـبَرٌاح    *** ـها  وهُ ـُظل لْت ُوج

 قْ ـُحلاَلا من الغسَ     ***ها    ـأْلبَِسْت أْجسامُ 

 اها كالّشَفقْ ـفً ُدجَ     *** َدْت  ـوم  قد بـبُِرق

 ٌُْجَتلى ُحْسُن الحَدقْ     ***   ما  ـذاَت لْونٌن كَ 

 َرقْ ـا بْعَد فـا فَِرق    ***ْت     ـأتن  ـبمحاسِ 

َمقْ     ***َقْت    ـد ُرمِ ـكلّما ق  حْسُنها أْحٌا الرَّ

َقلْ  ٌَ  فٌِه ذو الفْضِل صَدقْ     *** من صدٌق  من 

 ظ  نَطقْ ـُكل  ذي لفْ     ***ْكِره   ـعاِجٌز عن شُ 

 أو لَجْمِع ما اْفتَرقْ    *** دىا أو لُعلىا   ـلن

ذوا   (1)لَقْ ـبالتً تْتلو الف  ***ها   ـُمْهدٌَ َعو 

فقدم إلٌه الشكر واالمتنان رد على صدٌق أهدى إلى الشاعر بشًء من التٌن، السابقة فً األبٌات  

مصحوبا بتك المقطوعة الشعرٌة، والتً أجاد فٌها بوصف التٌن، مصوًرا إٌاه بالتحفة الفرٌدة من نوعها، 

وهو نبات طٌب الرائحة، أما لونها  ،رائحتها فهً رائحة زكٌة مثل الحبقتظهر وتنجلً مثل القمر، وعن 

فهو بٌن السواد والحمرة، كالتً تظهر فً األفق حٌث تغرب الشمس، وكلما نظرت وأمعنت النظر إلٌها 

 وفً نهاٌة المقطوعة ٌعلن عن عجزه لشكر صدٌقه لما له من فضل عظٌم .، زادت حسًنا على حسن

بجمٌل قوله، فً مقطوعة شعرٌة تبلغ أبٌاتها عشرٌن بٌتا، بدأها بالقسم، وبٌن فٌها ة فرد علٌه ابن قطب

 حٌث قال: وحسن خلقه، وروعة إبداعه الشعري، ثم وصف التٌن بألوانه ورائحته الزكٌة، ،فضل الشاعر

ا ٌا سَ ـقس  بالدجى وما وسقْ  ***  ٌدي  ـما

 َكٌَف َشاء من َعلقْ   ***  وبمن سّوى الَورى

 مٌِع َما خلقْ ـفً جَ  ***     ـات  أَرى  آٌـَوب

 َبقْ ـُكلَما َجارى سَ    ***   واَك َشاعٌر ـَما س

 رقْ ـَ ُكلَّ َمعنى افت    ***   لى ـجاِمٌع مَن العُ 

                                         
 م، ٜٚٛٔ، المغرب، المغربية المممكة أكاديمية مطبوعات، ٔ: ديوانو، تحقيق: محمد بن شريفة، طاألندلسي فركون ابن (ٔ)

 . ٖٙٔ، ٖ٘ٔص 
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 َناَها َورقْ ـَراَق معَ  ***     َعة  ـطـالَ والَ كق

 قْ ـلق  اتَّسَ ـِمثل عِ    ***   َوَفَدت من عنِدُكم  

 بقْ ـَوَصلَتَك  فً طَ   ***    َتصُف التٌَِن َوَقْد 

ا مَن الَغسَ    ***َقد َحكت أَلواُنها     قْ ـقَطعا

 َفقْ ـَكَبٌاض  َوشَ     ***    اهَ طوط  َفوقَ تبِخُ 

 دقْ ـود  صَ ـلَك بال *** لٌل  َقلُبه   ـمن خَ 

 َتدي وُمغَتَبقْ ـُمغ   ***ُمغرم  بالُجوِد فً   

كْن أهَداك َما    ٌَ  ه ُنور الَحبْق ـَزانَ   ***ان 

ا َعلَى َنس ***  َتُه     ـَدٌـَفلقد أَه  قْ ـُدَررا

 َطرَف ُكلّ َمْن َرَمقْ   ***َجت  ـَ َوُحُروفاا أبه

 ُجمَعت َعلَى فَِرقْ    *** وفُنوَن الحسْن قد  

الََها من قِطع  َسَحَرت والسحُر َحقْ   *** ة   ـَ ٌَ

 ا َبْرٌق َخَفقْ ـَ ُكلّم   ***زة     ـُدمتَما فً ع

ٌَاجً َعسَعَست    َوَبَدا َضوُء الَفلقْ    ***والَّد

 (1)َبٌَن ُحلِة الَورقْ    ***وانثَنى ُغصُن الّنقضا 

 : (*)وٌبدو أن من شعراء غرناطة من كان كارًها للتٌن، وٌظهر ذلك من أبٌات البن سعٌد األندلسً

 احْ الوشَ  ٌهِ لٌل  عَ ن لَ ُب مِ سحَ ٌَ   ***    ا دَ بَ  امّ لَ  ٌنِ الت  ا بِ با ـرحَ مَ  الَ 

ًّ عَ نْ ة زِ امَ هَ     ***     لَناً حكِ ٌَ  ابِ بِ الجل َمّزقِ مُ   احْ رَ ـا جٌهَ لَ ج

 .(2) احْ انتزَ بِ  هُ صحٌفُ ى تَ تَ د أَ ا قَ مَ     ***ا     ذَ ـّ بال حَ فَ  ّحفهُ ـصإن تُ وَ 

                                         
 . ٖٚٔ، ٖٙٔصدر سابق، ص م ديوانو،: األندلسي فركون ابن (ٔ)

 ،... سعيد بابن ويعرف ،الحسن أبا يكنى تونس سكن، قمعي غرناطي سعيد بن خمف بن سعيد بن الممك عبد بن موسى بن عمي)*(
 الديباج، انظر ترجمتو: ابن فرحون المالكي: وستمائة وثمانين خمس سنة في بتونس وتوفي ،وستمائة عشر سنة في بغرناطة مولده

 . ٕٔٔ،ٕٔٔم، ص ٕٖٜٔ، تحقيق: محمد األحمدي أبوالنور، دار التراث، القاىرة، المذىب عمماء أعيان معرفة في المذىب

 . ٕٖٔص سابق، مصدر ،ٕ ج الرطيب، األندلس غصن من الطيب نفح: التممساني المقري محمد بن أحمد الدين شياب (ٕ)
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شدٌد السواد، كما بدت حباته كجرح مفتوح تسٌل فرة للتٌن، حٌث تصوره لٌالً قدم لنا الشاعر صورة من  

حفت وصارت التاء باء، لدل ذلك على معنى منه الدماء، ثم أشار فً البٌت األخٌر إلى لفظة التٌن لو ص  

 الفراق والغربة. 

 االرندي مصوًرا رائحتهومن الثمار التً سحرت الشعراء بمنظرها، ثمرة التفاح، وفً وصفها ٌقول 

 البهٌة من الحمرة واالصفرار، كما ٌلتقً العاشق بمعشوقه: اهالزكٌة، وألوان

ٌَصُبو لََها الَناظُر والَناشَنّفـاَحُة    ُتفاَحـٌة َكالمسـِك   قُ ـِ ***    

 (1)َجَرت بَها الُحمرة فً ُصفرة   ***    َكَما التَقى الَمعُشوُق والَعاشقُ 

 المحور الثانً ـ التهادي بالفاكهة:

ال بد من اإلشارة إلى أن أهل األندلس كانوا ٌتهادون الفاكهة، وبخاصوة فوً المناسوبات، وهوذا ٌودل علوى و

 تشرت رائحتهواالتً انأهدٌت إلٌه بعض الفاكهة  (*)الذوق الرفٌع، لصاحب الهدٌة، فهذا أبوحٌان األندلسً

 ن لم ٌكن موجوًدا بها، فقال:برائحة التفاح، وإ

 لَّق  َجـَمَعت    ***      َفواكها َعرفُها َقد َنمَّ ُتّفاحاَهدٌٌة َقد أََتت ِمن جِ 

ما الِمسُك فً أَبٌاتِنا فاحا َفالُطرُق َتعبُق ِمن َنشر  لَها أََرٌج    ***     َكؤنَّ
 (2). 

 عاشًقاتنشر عبٌرها فً كل مكان، لكن الشاعر كان  ،ناحٌة باألندلس جاءت منها الهدٌة معطرة (جلق)و

 : لو كان فً الهدٌة تفاح لذكرته فوجه إلٌه تفاح، فقال للتفاح ، فقال

َنُه   ***   َجدواَك وِارتاَح لما َشمَّ ُتفَّاحا َوالَقلُب َقد كاَن َخفَّاقاا َفَسكَّ
(3) 

 كان ٌعج بوألوان الفاكهوة، مون التفواح، والكمثورى، والسوفرجل، فصووره أبوحٌوان (جلق)وٌبدو أن روض 

 برجل كرٌم ٌجود بما عنده، وال ٌبخل على أحد:

 لَّقِ جِ َنهارَي َحّتى صرُت فً َروض   َسؤَلت َسلٌلَ الجوِد أَمراا َفما ِانَقضى  *** 

ًَ ُمونِـقِ  َفؤَقِطـُف ِمن ُتـّفـاِحِه َوَسَفرَجـل   ***   ًٍّ َوُكمثرى لَِعـٌـن  َجنِـ

                                         
 . ٜٚٔم، صٕٓٔٓ اإلسكندرية، والنشر، لمطباعة الوفاء دار ،ٔط قارة، حياة: تحقيق ديوانو،: الرندي الطيب أبي(ٔ)

د )*(  البربر، من َقبيَمة ِإَلى ِنْسَبة النفزي، الغرناطي األندلسي َحيَّان َأُبو الّدين أثير اإِلَمام َحيَّان بن ُيوُسف بن َعميّ  بن ُيوُسف بن ُمَحمَّ
 َأربع سنة َشوَّال آخر ِفي غرناطة َحْضَرة من َمِديَنة بمطخشارش، ولد وأديبو، ومؤرخو ومقرئو ومحدثو ومفسره ولغويو عصره نحوي

، انظر ترجمتو: لسان الدين ابن الخطيب: الكتيبة َوَسْبعمائة َوَأْرَبعين خمس سنة صفر عْشرين ثامن ِفي َماتَ  ... وِستِماَئة، َوخمسين
، إبراىيم الفضل أبو محمد، تحقيق: والنحاة المغويين طبقات في الوعاة بغية: السيوطي الدين جالل، ٔٛالكامنة، مصدر سابق، ص

 .ٕ٘ٛ، ٕٓٛم، ص ٜ٘ٙٔطبعة عيسى البابي الحمبي، القاىرة، م
 .ٖٜم، صٕٓٔٓ، دار الوفاء لدنيا، اإلسكندرية، ٔأبي حيان األندلسي: ديوانو، تحقيق: وليد بن محمد السراقبي، ط (ٕ)

 . ٜٗمصدر سابق، ص ديوانو،: األندلسي حيان أبي (ٖ)
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ا فإّنـه   ***  ٌَ   نتقًَكـرٌٌم متى تسـؤله َشـٌئا ٌَ جـوُد وٌعطً ما تشـاُء َو
 (1) 

 :ولهقمنها فً وصف التفاح،  مقطوعةكما نظم ابن خاتمة أًٌضا      

 وَقد ُضّمخت باحمرار الُخدودِ  ***   هود  ـلَ َشكل الن  ـَوُدوَنكها مث

ا الَحبٌِب وَمرأى الُمرٌِب   ٌّ  (2)دود وَطعم الّرَضى بعد طول الص   ***   َكر

ٌستخدم الشاعر وصف التفاح فوً غورض الغوزل، فٌشوبهها بوالنهود، ثوم ٌأخوذ الشواعر فوً تصووٌر حسون 

 وطٌب طعمها، الذي وصفه بطعم الرضى بعد طول البعد والفراق.منظرها 

وٌصف ابن زمرك سلة ثموار اجتمعوت فٌهوا أصوناف مختلفوة مون الفاكهوة، مون التفواح واألتورج وغٌرهوا، 

     صورة شعرٌة رائعة، فٌقول:  اوالمرأة مقدمً لٌمزج بٌن الطبٌعة 

اها َصـ***     عجـٌبة     فٌها من التفاح كل   ٌَّ اتذكً بر  وَشماالَ  با

ً  مثاالَ وُتري من الوَ وخـّدهُ   ***   ُتهدي لنا نهّد الحبٌب   رد الجن

 الَ الَ وِن هِ ٌُ للعُ  طر  ـشَ  لِ من كُ  أطلعت   ***  وبها من األَترج  شمٌس 

 (3) ََ َوَرُق الن ضار وقد أجاد نَِباال ـؤّنه   *** روُق كَ ـوٌحـف ها َوَرٌق ٌ

أبودع فوً تصووٌر ألوانهوا بوٌن ، فقد أولع بوصفها الرندي، حٌث (*)وأعجب شعراء غرناطة بثمرة األترج

 الذهب والفضة، كما زك ى رائحتها الطٌبة، فقال:

ٌب من َبدٌع  َترِكٌبِ ِجسُم لُجٌن  َقمٌُصه َذهٌب    ***       ُمرك 

ه وأَبَصَره    ***     لَوُن محبٍّ ورٌُح َمحبوبِ  فٌه لمن َشـمَّ
(4) 

 اله بقوله:مألبً حٌان األندلسً أ هدي إلٌه األترج، فوصف حسنه وجوفً أبٌات أخرى 

ًَ الَمحبوُب األتُرجَّ ُمحسنا  ***  بُدهُ ـَنه َمولىا بِه َعزَّ عَ َفٌا ُحس    أَهدى ل

 هُدهُ ـَوَهٌجَن من َوجد  َتَقاَدَم عَ    ***  ّبةا  ـَن َمحَ ـات  َغَرسـان َحبّ ـثمَ 

 ***    َكَما اجتمَع الّضداِن قُربً وُبعُدهُ ـَها    َتجمُع لً المتالِن لَونًِ ولونُ 

ا حُ  ذَهَب َصُدهُ    *** ـُروفُه   ولكْن َحوى َرااء وجٌما ٌَ ٌَسخو َو َفَرجٌُت أَن 
(1) 

                                         
 .ٜٗص السابق: مصدرال (ٔ)
 . ٕٚٔم، ص ٜٜٗٔ لبنان، بيروت، المعاصر، الفكر دار  ،ٔط الداية، رضوان محمد: تحقيق ديوانو،: األنصاري خاتمة ابن (ٕ)

 . ٔٛٗم، ص ٜٜٚٔ، تحقيق: محمد توفيق النيفر، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ٔابن زمرك األندلسي: ديوانو، ط (ٖ)
)*( ، الماء، ينظر:  حامض ،الرائحة ذكيُّ  المون، ذىّبي وىو الكَبار، كالميمون وثمره والورق والثمر، األغصان ناعم يعمو، شجر اأُلتُرجُّ

 .ٗم، ص ٕٗٓٓ القاىرة، الدولية، الشروق مكتبة ،ٗط الوسيط، المعجم: العربية المغة مجمع
 . ٜٔٔ ص سابق، مصدر ديوانو، الرندي: الطيب أبي (4) 
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إلى ذلك الوصف، وقد أبودع فٌوه غاٌوة اإلبوداع، فمون أبو الطٌب الرندي قد تطرق وفً وصف العنب نجد 

 ذلك قوله: 

 ٌُعـُصـُر مـنَها َذهب***       وِعنـــب َكفــّضـــة

 َكــؤَنــَمـا ُحـُبـوُبـُه     ***    آللــئ أو َجـبــُب 

 (2)شـنبوالبٌـض منها ***         السـمـر منـها لـّعـسٌ 

أن الرندي فً هذه األبٌات ٌصور حبات العنب كأنها حبات اللؤلوؤ، منهوا الموذهب ومنهوا المفضوض، نجد 

 .ءومنها األسمر فً حسن وجمال، ومنها األبٌض فً صفاء وبها

، البلفٌقوً خ القاضً أبوالبركات ابون الحواجولما وردت هدٌة من عنب على ابن الخطٌب، وكان معه الشٌ

 :واصًفا قال

نٌا علٌهْ   ب  َتلُو     *** ـهلل من ِعن   ُح طالوةُ الد 

 فقال ابن الخطٌب مصوًرا حالوته:

ٌُسكُر ُشرُبه   ***    فسِكرُت من نظري إلٌْه   َقد َكاَن 

إلوى تنواول العنوب  ،وٌبدو أن ابن الخطٌب كان عاشًقا للعنوب، فهوا هوو ٌودعو أحودهم، قرًٌبوا منوه، محًبوا لوه

 والتوت معه، فٌقول:

 (3)لَعلَّك ٌا َحبٌَب الَقْلِب تؤتً   ***    فتؤُكلَ ِعْنَدنا ِعَنباا وُتوتا

بل خص التوت ببٌتوٌن فوً وصوفه، فشوبهه فوً البٌوت األول بودودة القوذ التوً تتغوذى علوى أوراق التووت، 

 وتصنع الحرٌر، وفً البٌت الثانً كأن ه مرصع بٌاقوت أحمر، فقال:

 ّتى بالّتكوِن فً الّتوتِ حوأْفـَرَط   وبٌِض  َكدوِد الَقز  زاَد اشتِباُهها    ***  

نـُها ما اْحَمّر منها    ***   تَعّجْبـُت ِمْنها فً َبناِدِق َجْوَهر     ٌ بٌِاقوتِ ٌُـَز
(4) 

حٌث نظم ابن زمرك بعض األبٌات ومن الثمار التً كانت حاضرة عند شعراء غرناطة ثمرة الكمثرى، 

 فقال:فً وصفها، 

 ضَرة  ِشٌَبت بُصفَرِة َعسَجد؟ـفً خُ     *** أَم ِحَقاُق َزَبرَجِد    وض  أََنَباُت رَ 

 ُخضُر الحلَى للُسنُدِس الَخضِل الّندي   ***  َذوُب الل َجٌِن َوَقد َكَساهُ ُحسُنُه  

                                                                                                                               
 . ٘ٓٔ ص سابق:ال مصدرال (1)

 .ٓٔٔص سابق:ال مصدرال (2)

 . ٚٛٔ/ٔم، ٜٜٛٔ المغرب، البيضاء، الدار الثقافة، دار ،ٔط ،ٕج مفتاح، محمد: تحقيق ديوانو،: الخطيب ابن الدين لسان (ٖ)
 .ٙٚٔ/ٔالمصدر السابق:  (ٗ)
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دِ ـدَها لُزمُ ـَتَحالت َبعَ ـَم اسـثُ     ***    َكانت أَزاهُرَها َزَواهَر لُإلُإ      ر 

ا َقد أَخَجلَت     دِ نَِها سرَب الَعَذارى الن هَ ـمْن ُحس  ***    ِمثلُ الثِدي َنَواهدا

م  وُمنَ ـَن مُ ـُروُق َبٌـَفتَ    ***    ا   وقهَ ـَقد أَحَكَم الّرٌَحاُن َرْتَق فُتُ 
د  ـَنظَّ  ضَّ

 م  َتهَتديـسابَِشمٌِمِه ُرسلُ الن و     ***    ُه ـِطٌبُ ِمْن َعْرف  َذكً  َما شئتَ 

حُت َطرْ  دِ ـ***    َفَعجبُت مْن َصرح  ُهَناَك مُ    فً فً َمَزاٌن ُحسنَِها َسرَّ   مرَّ

ِة ُمنـِعم      ***ـَوأََنا الَفقٌ ٌّ دـَواَفْت بُِكّمثَرى بها أَث    ُر إلى َهـد  ٌَ  (1) يَرت 

وٌشبهها بالزبرجد، ٌمتزج وصف الثمرٌات بالمدح، حٌث ٌمدح الشاعر هدٌة ممدوحه، فً تلك األبٌات  

النساء الَعذاَرى، ثم ٌشبه الزمرد، وذو ألوان كثٌرة، وشبه زهرها باللؤلؤ الذي فاق حسنه وهو حجر كرٌم 

 الرائحة الطٌبة، فهً تختلط بنسٌم الرٌحان، الذي ٌمأل المكان.ى زك  

مرك ٌصف بطًٌخا ولبًنا ولحًما، فقد أراد من ممدوحه أن ٌتذوق تلك الثمار حتى فً أبٌات أخرى البن زو

 ، فقال:فلها حسن وجمال ،لو كان صائًماو

ٌُتَ ـّوَعة  ِمْن كُ ـُمنَ     ***      رٌَبة    ـل  غَ ـَها بِكُ ـنً منـاَتحَ ـَ َوف لُ ـل  َما  ٌَّ  خ

فِس َما اشَتَهت  وِم َتدَملُ     ***      بَِفاكَهة  ُتهدي إلى النَّ َما والّنفُس بالصَّ ٌَّ  َوالَ ِس

ةٌ أَشـَفُمخ ةٌ ِمْن َعسـوُمص     ***      رَجد   ـَكالُها ِمْن َزبَ ـَضرَّ  َجد  َتَتَمثَّلُ ـَفرَّ

َوإْن قُسَمْت منَها األَهلَُّة َتخَجلُ    ***   َوَقوَراَء قُرُص الشَّمِس مْن ُدوِن ُحسنَِها 
(2) 

 بقوله: عه بعد أن ٌقط  ، وٌشبهه باألهل  فإنه ٌطلق على البطٌخ الحبحب فٌصفه أما ابن الجٌاب 

 لَحـَن لَِوقِت إِكثار  َوقِلَّهصَ َوجاِمَعة  ألصناِف الَمعانً   ***   

ا لَخلَّه مـَفل    ***  قلْ  ـَفمْن أُدم  وَرٌَحان ونُ   ٌَُر مْثـلَُها سدا

ا    ***          (3)َفإن َقَطعَتَها َرَجـَعت أَهلَّهَفمنَها َما ُتَشـبُهُه ُبدورا

منظره البدٌع، ٌصفه الرندي، فٌشبهه بالحسناء البهٌة، و، بلونه الجمٌل، كما عرف أهل غرناطة الرمان

 ب كأنه جواهر الٌاقوت:وقشرته مثل الطبق المدور الذي ٌحوي لٌونة وعذوبة، أما الحَ 

ـانةا قد راَق َمنَظُرَهـا   ***      َفِمثلُهـا ببدٌِع الُحـْسِن منعوتُ هللِ ُرمَّ

اقوُت  ٌَ  (4)القشُر ُحقَّ لمـا َقد َضمَّ داخلُه   ***   والشَّحُم قُطن له والَحب  

                                         
 . ٜٗٔ ص سابق، مصدر ديوانو،: زمرك ابن (ٔ)
 . ٕٙٗص  سابق:ال مصدرال (ٕ)

 .ٓٛ٘ ص ،مٕٙٔٓ القاىرة، اآلداب، مكتبة عيسى، فوزي: تحقيق ديوانو،: الغرناطي الجياب ابن (ٖ)
 .ٕٓٔص سابق، مصدر ديوانو، الرندي: الطيب أبي (ٗ)
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 قد فتن ابن الخطٌب أًٌضا بثمرة الرمان، فقال فٌها:و 

 ***    ُترٌَك صـُوَرُتها إْبداَع بارٌها   َجبٌ ـُرّماَنـٌة راَق ِمْنها مْنَظٌر ع

ٌُواِرٌها  كـؤّنمـا َحـب هـا ُدٌر وظاِهُرها   ***   ُحٌق وِمْن شْحِمها قُْطٌن 
(1) 

تلك الرمانة تتجلى فٌها عظمة توصًٌفا لمنظر الرمانة التً أعجبته،  فً البٌتٌن السابقٌن ٌقدم الشاعر

بالوعاء، ظاهر الرمان شبه ٌقترب المعنى من وصف الرندي السابق، حٌث والخالق ـ عزوجل ـ، 

 ب فٌشبه الدر.ورقائق الشحم بالقطن، أما الحَ 

بأزهارها البٌضاء وأشجارها دائمة الخضرة، وفً ثمرة النارنج جمال استرعى اهتمام شعراء غرناطة، 

لعل أكثر الثمرات سحًرا لناظري الشاعر هً »حتى علق مصطفى الشكعة بقوله: ولون ثمارها الذهبً، 

ثمرة النارنج، وبخاصة وهً عالقة فً أغصانه، لعلها هً وفصٌلتها كلها من أمتع ما ٌقع علٌه نظر 

مرتادي البساتٌن، ومن ثم كانت النارنجة وأختها األترجة من أكثر الثمار جرٌاًنا على ألسنة الشعراء، كل 

 .(2)«على غصنها لوحة تسر العٌن وتبهج الناظر ٌحاول أن ٌرسم منها وهً محمولة

 :(*)ٌقول فً وصفها أحمد بن عبدالحق

 َوثَمار َنارنج َنَرى أَزَهارها   ***   َمَع َناتئ الّنارْنج فًِ َتنضٌد

 (3)فإذا َنَظرت إلى َتؤلّفها أََتْت   ***    َكَمباسـم أوَمت للثم خدود

أوراقها، فبدت من فرط تناسقها كأنها مباسم تتوسل لتقبٌل بتناسق ثمار النارنج مع أ عجب الشاعر 

 ، فً صورة تمتزج فٌها  الثمرٌا بالغزل.الخدود

 وأنشد ابن الجٌاب فً الزبٌب أبٌاًتا عندما بهر بجماله، فقال فً وصفه: 

                                         
 . ٖٖٓ/ٕ سابق، مصدر ديوانو،: الخطيب ابن الدين لسان (ٔ)

 .ٜٕٚ م، صٕٛٓٓلمماليين، بيروت، لبنان،  العمم وفنونو، دار موضوعاتو االندلسي دبالشكعة: األ مصطفى (ٕ)

 عبد بابن ويعرف جعفر، أبا يكنى مالقة، أىل من الجدلي، الحق عبد ابن يحيى بن محمد بن الحق عبد بن أحمد)*( 

 الجّمة، الوفود مع ومنيا بو، الخاّصة شؤونو في عرضت أمور في منيا مّرة، ما غير إلييا ترّدد: غرناطة دخولو ،...الحق،

 وستين خمسة عام لرجب والعشرين السابع الجمعة يوم زوال في: وفاتو... بعدىا، متبوعا الوالية، قبل تابعا بمده، أىل من

 أخبار في اإلحاطة: الخطيب ابن الدين لسان: ترجمتو انظر وستمائة، وتسعين ثمانية عام شّوال ثامن: مولده. وسبعمائة

 . ٕٛٔـٓٛٔ/ٔ ،غرناطة

 . ٕٛٔ ص سابق، مصدر ،ٔج غرناطة، أخبار في اإلحاطة: الخطيب ابن الدين لسان (ٖ)
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ً  الِعرض طاهُر الَجَسد   د ـاُء َفسَ ـالطه المَ ـا خَ ـُكلَّم   ***  ما نق

شبَ    ***    غوىـفَ خالط الماء القراح    د ـعدما قد كان من أهل الرَّ

ًّ األص   د ـزالَة األسَ ـاد الغَ ـما صَ عندَ  ***     ُنهُ ـل ثم ُحسـعجم

ارأة  ـواسُمُه اسُم ام َُ   د ـلَولَ  وصـفااوُن ـد ٌكُ ـولق ***    مصحفا

دد فَ    ***    وارهـَهرت أنَ ـُه قد بَ ـهاكَ   (1)ارِم بالفكر ُتِصب َقصَد السَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة:

                                         
 .  ٗٗ٘ابن الجياب الغرناطي: ديوانو، مصدر سابق، ص (ٔ)
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 نضع جملة من النتائج: بعد هذه الجولة بٌن ثمار غرناطة فً شعر بنً األحمر

 اختصاص كل ناحٌة من نواحً مملكة غرناطة بفاكهتها الخاصة.ـ 1

ـ تركٌز الشعراء على أنواع بعٌنها؛ إما لجمرال لونهرا، أو عبرق أرٌجهرا، أو حرالوة طعمهرا، أو نعومرة 2

 ملمسها.

ا ما كان ٌقرن الشعر بالهدٌة.ـ 3  تهادى أهل غرناطة بالفاكهة، وغالبا

 ـ ٌظهر التمازج بٌن وصف الثمرٌات مع أغراض الشعر المختلفة، كالغزل والمدح.4

 ـ حدٌث الشعراء عن الثمار الغرناطٌة دلٌل على حضارة هذا العصر.5

 ـ ثقافة شعراء غرناطة الواسعة.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمراجع:المصادر 
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   Abstract: 

The research dealt with the description of fruits in the poetry of the 

Kingdom of Granada, in the era of Bani al-AhmarThe research included 

an introduction and an explanation of the hadith about the fruits of 

Granada in the poetry of Bani al-Ahmar, and a conclusion. 

As for the introduction, the researcher talked about the charming nature 

of Granada, which combines plains, mountains, good climate, and 

beautiful scenery. 

After that, the talk came about the types of fruits mentioned by the poets 

of Granada, and what they were described with, including grapes, figs, 

citron, and other fruits. 

The method used in the research is descriptive-analytical. The 

conclusion shows the summary of the research and its conclusions. 
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